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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 370.184v01-00)
Feleknas Uca
Η κατάσταση των γυναικών στις ένοπλες συρράξεις και ο ρόλος τους στην ανασυγκρότηση κ
αι τη διαδικασία εκδημοκρατισμού στις χώρες που διανύουν μεταπολεμική κατάσταση
(2005/2215(IN))

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. χαιρετίζει τις υφιστάμενες προσεγγίσεις για μια φεμινιστική ειρηνιστική έρευνα, στ
ην παράδοση των μελετών για τις γυναίκες και τη διάσταση του φύλου, όπως αυτές
του Διεθνούς Συνδέσμου Γυναικών για την Ειρήνη και Ελευθερία (WILPF)·

Or. de

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 2
Παράγραφος 4α (νέα)

4a. ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει, όσον αφορά τη δίωξη και τιμωρία τ
ων εγκλημάτων στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών, ότι διαφυλάσσεται η αξιοπ
ρέπεια των γυναικών μαρτύρων και ότι παρέχονται σε αυτές η κατάλληλη φροντίδ
α, δυνατότητες μετάφρασης και προστασία κατά τις καταθέσεις τους·
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Τροπολογία: Glenys Kinnock

Τροπολογία 3
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. τονίζει ότι, σε καταστάσεις σύρραξης, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδ
υνο βίας συνδεόμενης με το φύλο, επισημαίνοντας ειδικότερα τα ακραία δεινά και
τις διώξεις στις οποίες υπόκεινται οι γυναίκες στο Νταρφούρ, τη Ρουάντα και τη Λ
αϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

Or. en

Τροπολογία: Glenys Kinnock

Τροπολογία 4
Παράγραφος 4β (νέα)

4β. προτρέπει την ΕΕ να στηρίξει μέτρα που να συμβάλλουν στη μείωση του αριθμού τ
ων επιθέσεων εις βάρος γυναικών και να βελτιώνουν την ασφάλεια, ενισχύοντας με
ταξύ άλλων την παρουσία αστυνόμων με πολιτικά, ιδίως γυναικών·

Or. en

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 5
Παράγραφος 5

5. τονίζει ότι πρέπει να γίνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος στη διανομή των τροφίμω
ν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εκτάκτου ανάγκης και ζητεί από τους διεθνείς ανθρ
ωπιστικούς οργανισμούς να στηρίζουν τα μέτρα προστασίας στα στρατόπεδα προσφ
ύγων και να συμβάλλουν στη βελτίωση των μέτρων αυτών, με στόχο τη μείωση του
κινδύνου βιαιοπραγιών εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών·

Or. de
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Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Miguel Angel Martínez Martínez

Τροπολογία 6
Παράγραφος 5

5. τονίζει ότι πρέπει να γίνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος στη διανομή των τροφίμω
ν, των ρούχων και του υγειονομικού υλικού, όπως των πετσετών υγείας, κατά τη διά
ρκεια επιχειρήσεων εκτάκτου ανάγκης και ζητεί από τους διεθνείς ανθρωπιστικούς ορ
γανισμούς να στηρίζουν τις δράσεις για την ασφάλεια στα στρατόπεδα προσφύγων, μ
ε στόχο τη μείωση του κινδύνου βιαιοπραγιών και σεξουαλικών καταχρήσεων εναντί
ον των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και να θεσπίσουν προγράμματα αναπαρ
αγωγικής υγείας στα στρατόπεδα αυτά και να διασφαλίσουν την άμεση πρόσβαση
όλων των γυναικών και κοριτσιών, που έχουν υποστεί βιασμό, σε μέτρα προφύλαξη
ς μετά την έκθεση·

Or. es

Τροπολογία: Glenys Kinnock

Τροπολογία 7
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. ζητεί, οι γυναίκες και τα κορίτσια που υπέστησαν σεξουαλική βία να έχουν πλήρη π
ρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και στην π
αροχή συμβουλών, και ζητεί να θεσπιστούν προγράμματα για την καταπολέμηση τ
ου ενδεχόμενου στιγματισμού των θυμάτων και για τη στήριξη της επανένταξής το
υς στην κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία: Glenys Kinnock

Τροπολογία 8
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. αναγνωρίζει ότι τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη βία και τη διάκριση, και
ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία των κοριτσιών
από όλες τις μορφές βίας, όπως το βιασμό, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη στρ
ατολόγηση, και για την ενθάρρυνση πολιτικών και προγραμμάτων που να προωθού
ν την υπόσταση των κοριτσιών σε καταστάσεις σύρραξης και σε μεταπολεμικές κα
ταστάσεις·
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Τροπολογία: Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes

Τροπολογία 9
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ότι η συμμετοχή των γυναικών σε οικονομικές δραστηριότητες, σε αγροτικές
και αστικές περιοχές, έχει ζωτική σημασία, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνικοοικ
ονομική θέση τους σε κοινωνίες που διανύουν μεταπολεμική κατάσταση· τονίζει το θ
ετικό ρόλο που διαδραματίζουν ήδη οι μικροπιστώσεις στην ενίσχυση της θέσης τ
ων γυναικών, και καλεί τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα για να ενθαρρύνει τη χ
ρησιμοποίησή τους σε χώρες που εξέρχονται από σύρραξη·

Or. en

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Miguel Angel Martínez Martínez

Τροπολογία 10
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η πλήρης συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική
ζωή, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή μεθόδων ή ποσοστώσεων που διασφαλίζουν μ
ια ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις συνομιλίες για τη
διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και στην πρό
ληψη και επίλυση συγκρούσεων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλίσει η ΕΕ τη σ
υμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό διάλογο·

Or. es

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Miguel Angel Martínez Martínez

Τροπολογία 11
Παράγραφος 8β (νέα)

8β. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να προωθηθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή και παρουσία
των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης και στις πλατφόρμες της κοινής γνώμης, μέσ
ω των οποίων οι γυναίκες μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους·
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Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 12
Παράγραφος 9

9. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη διάκριση κατά των γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση
(διαγραφή) στο κεφάλαιο και τους πόρους, όπως η τροφή και η μόρφωση, στις τεχν
ολογίες της πληροφορίας, καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες κοιν
ωνικές υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία: Glenys Kinnock

Τροπολογία 13
Παράγραφος 9

9. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη διάκριση κατά των γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση
σε παραγωγικά μέσα και στο κεφάλαιο, καθώς επίσης και στη μόρφωση, στην υγειον
ομική περίθαλψη και σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, και ζητεί από τη διεθνή κοινότ
ητα να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των υποκείμενων ανισοτήτων που εμποδί
ζουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης και στην α
νοικοδόμηση·

Or. en

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 14
Παράγραφος 10

10. ζητεί από τη διεθνή κοινότητα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιταχθούν στη στρα
τολόγηση παιδιών - αγοριών και κοριτσιών - και γυναικών στρατιωτών και να προ
ωθήσουν προγράμματα τα οποία να παρέχουν ψυχολογική φροντίδα σε παιδιά, εφή
βους και γυναίκες που υποφέρουν από μετατραυματικές διαταραχές ύστερα από έν
οπλες συρράξεις, και να στοχεύουν στην κοινωνική τους επανένταξη·



PE 371.794v01-00 6/5 AM\607629EL.doc

EL

Or. de


